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INTRODUCTIE 
We vervolgen onze studie in het lofprijs gedeelte van Paulus’ opening van de brief. We hebben de 
vorige les een begin gemaakt met de geestelijke zegeningen waarmee we in Christus Jezus 
gezegend zijn. De zegeningen zijn opgedeeld in verleden, heden en toekomst. Vorige week hebben 
we gesproken over de zegen die, vanuit ons perspectief, in het verleden plaatsvond. Dit was de 
verkiezing. Vandaag zullen we het hebben over de zegen van het heden, de zegen van de toekomst 
en wat de reikwijdte van deze zegeningen zijn.  
 
 
I. Aanname als kinderen van God (Adoptie) (1:3-14) 
Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden (v. 5). Deze zin geeft ons 
een beter begrip van de hedendaagse consequenties van de verkiezing. God heeft ons voorbestemd 
voor een grotere waardigheid dat zelfs de schepping niet aan ons geeft. Zijn intentie is om ons te 
‘adopteren’, ons aan te nemen als zonen en dochters van Zijn familie.  
Onze aanneming als kinderen Gods geeft ons rijke voorrechten maar ook veeleisende 
verantwoordelijkheden.  

 
a) Voorrechten (In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving 
van de overtredingen...1:7-8) 
Gods kinderen hebben vrije toegang tot hun hemelse Vader. Hun vrijmoedigheid vloeit uit 
de kennis dat ze verlost en vergeven zijn van hun zonden. In het offer van Christus komen 
verlossing, vergeving en adoptie allemaal samen als een zegen waar we van kunnen 
genieten. We zijn verlost van het rechtvaardige oordeel over onze zonde door het vergoten 
bloed van Christus waardoor we vergeven zijn van onze zonde en zo een hechte vader-kind 
relatie hebben met God. Dit is allemaal het resultaat van zijn overvloedige genade die Hij 
over ons uitstort. 

 
b) Consequenties (opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.1:4b) 
De hemelse Vader verwent zijn kinderen niet. Integendeel hij geeft ons discipline, zodat we 
mogen delen in Zijn heiligheid (Heb. 12:10). De verkiezing om Zijn  kinderen staat parallel 
aan de verkiezing om heilig en smetteloos te zijn. We zijn geroepen om navolgers van God 
te zijn (Ef. 5:1). Het is onmogelijk om een relatie met God te hebben als zijn kind en niet de 
verplichting te accepteren om Hem na te volgen. 

 
In conclusie brengt de aanneming als kinderen van God een winst en een verlies. De grote winst is 
dat we toegang hebben tot de Vader door de verlossing in Christus Jezus. Het verlies zijn onze 
smetten door de heiligende werk van de Heilige Geest totdat we volkomen zijn in de nieuwe 
schepping. Het leven van een kind van God is een leven voor Hem (v. 4). Een leven dat bewust in 
de aanwezigheid van de Vader leeft. Bewust van de onmetelijke voorrecht en van de constante 
uitdaging om Hem te behagen.  
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II. De zegen van éénwording (1:9-10) 
God heeft ons niet alleen maar gekozen in Christus en ons aangenomen als Zijn kinderen. Er is een 
doel waar Hij met ons naar toe werkt (v. 9-10). In Christus is de geheimenis van Gods wil 
bekendgemaakt: Hij wil alles weer in Christus bijeenbrengen. De geschiedenis is niet zonder 
betekenis en ook niet zonder doel. We zijn op weg naar een glorierijke doel.  
Deze eenheid is voor Paulus begonnen in het volk van God. Nu is er geen scheiding meer tussen 
jood en heiden. Er is één volk van God. De gemeente is de eersteling van de nieuwe schepping waar 
hemel en aarde verenigd zullen zijn onder het hoofd Jezus Christus. In het heden is er onenigheid in 
de schepping, maar in de volheid van de tijden zal er eenheid komen onder de regering van 
Christus. Paulus verwijst naar de kosmische vernieuwing, naar de verlossing van de barensnood van 
de schepping (Rom. 8:18-25).  
 
Het is goed om hier even stil te staan bij het feit dat Paulus dit allemaal in gevangenschap schrijft. 
We zien dat ondanks dit feit zijn hart en verstand gericht waren op de eeuwigheid. Op dezelfde 
manier moeten ook wij ons leven leiden in het licht van Gods eeuwigheid. Als we dit perspectief 
van Paulus houden dan delen wij mee in deze lofzang, ons leven veranderd in een aanbidding tot 
God.  
 
III. De reikwijdte van deze zegeningen (1:11-14)  
Nadat Paulus deze zegeningen ontvouwt, voegt hij eraan toe dat deze zegeningen voor beide Joden 
en heidenen zijn. Dit zien we in de constructie van de verzen 11 en 13. Hij spreekt tot beide joden 
en heidenen. Allereerst tot de joden in v. 11: ”In Hem zijn wij ook…” en daarna ook tot de heidenen 
in v. 13: “in Hem bent ook u…”. Paulus begint met wij (hijzelf en de joodse medegelovigen), gaat 
over naar u (zijn gelovige heidense lezers) en vervolgens spreekt hij over “onze erfenis”(v. 14). In 
deze verzen anticipeert hij al naar het onderwerp van hoofdstuk 2. Hij maakt alvast duidelijk dat het 
door de eenheid met Christus het volk van God één is. Hij deelt hier drie belangrijke waarheden 
over Gods volk.  
 

a) Gods volk is Gods eigendom (v. 11: In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden…).  
Het woord erfdeel is een duidelijke echo uit het Oude Testament. Het volk van Israel 
werd in het Oude Testament in deze termen beschreven (Deut. 4:20; 9:29; 32:9, Ps. 
33:12). Paulus is ervan overtuigd dat dit nu geldt voor een ieder die in Christus is. Jood 
en heiden zijn nu Gods erfdeel, zoals alleen Israel was in de dagen van het Oude 
Testament.  

b) Gods volk is afhankelijk van Gods wil  
Hoe zijn we Gods volk geworden? Het is door de wil van God (v. 5, 9, 11-12). We zijn 
niet Gods volk door toeval. Christus heeft de wil van God geopenbaard en volbracht in 
zijn dood en opstanding. Dit is het evangelie en wanneer wij dit geloven, volgen wij 
Jezus na om de wil van God te volbrengen. Om een succesvol kind van God te zijn is het 
nodig om afhankelijk te zijn van Zijn wil.  
 
Paulus maakt het verder duidelijk dat nadat we tot geloof gekomen zijn, de Heilige Geest 
ons verzekerd van Gods activiteit in ons. Hij geeft de Heilige Geest drie benamingen: 

1) De Heilige Geest van de belofte  
Hij is beloofd door de oudtestamentische profeten en Jezus en uitgestort op de 
pinksterdag. God belooft ook vandaag om een ieder die zich bekeert en gelooft 
de Geest te geven. 
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2) De zegel van Gods volk 
Een zegel is een teken van eigendom. God zet zijn Geest in Zijn volk om hun te 
markeren als de leden van Zijn familie.  

3) De onderpand van onze erfenis 
Een onderpand in de oudheid betekende dat de koper van tevoren een deel 
betaalde zodat de koper een legale claim kan maken op het gekochte. In dit geval 
is het gegarandeerde niet apart van wat het garandeert, maar juist de eerste portie 
ervan. Zo is het ook met de Heilige Geest. God beloofd ons niet alleen een 
erfenis maar geeft ons een voorproef ervan door de Geest (2 Kor. 1:22; 5:5; Rom. 
8:23). 
 

c) God volk leeft voor Gods glorie 
Paulus beantwoordt ook de vraag waarom we Gods volk zijn (v. 5-6, 12 & 14). Het 
antwoord is: voor Zijn glorie. Om te leven voor Gods glorie is om hem te aanbidden met 
onze woorden en daden en Hem aan anderen te laten zien zodat ook zij tot aanbidding 
kunnen komen. Dit was het doel van Israel in het Oude Testament (Jes. 43:21; Jer. 
13:11) en dit geldt ook voor Gods volk die rond Christus gevormd is.  

 
 
CONCLUSIE 
In conclusie leren we dat alles wat we hebben en zijn in Christus begint met Gods wil en eindigt 
met Zijn glorie. Dit is waar alles begint en eindigt. Dit komt natuurlijk in botsing met hoe de 
gevallen wereld naar het leven kijkt. De gevallen mens is gevangen in zijn ego en vertrouwt op zijn 
eigen wil en hongert naar eigen glorie. Maar het volk van God haalt dit ondersteboven. Het is een 
nieuwe gemeenschap met nieuwe waarden en idealen. 
 
 
 
 
 
 


